Pressmeddelande
Snöfågelstipendiet 2019

Årets snöfågelstipendiat: Åsa Storck, Jönköping
Författarparet Erica och Johan Månsson har tillsammans med Författarcentrum Syd instiftat ett
vistelsestipendium på Mallorca – Snöfågelstipendiet. Stipendiet är en vecka i parets lägenhet i Soller.
En snöfågels död är namnet på Månssons första deckare. Flyttfåglar heter Månssons andra deckare.
För att få stipendiet ska man skriva en flanörsessä. Tretton ansökningar/essäer har i år inkommit.
”Det är inspirerande att läsa alla tankeväckande och välskrivna essäer. Imponerande att så många
skickat in och att det är så hög kvalitet på bidragen,” säger Erica Månsson.
Juryn som består av Erica och Johan Månsson och Maria Bielke von Sydow har utsett Åsa Storck,
Jönköping, till stipendiat med följande motivering:
Åsa har skrivit en sammanhållen berättelse med tydligt flanörsperspektiv och vackert bildspråk
som har en knorr på slutet.
Åsa Storck skrivit drygt 60 lättlästa böcker för barn, unga och vuxna. Bland verken finns bland annat
Alice i Stratford, september 2019, Hegas, (På plats i tiden:4), Vänner och Facebook, augusti 2019,
Vilja (Simon:2) och Pablo på Galápagos, april 2019, Hegas (På plats i tiden:3). Hon bor i Jönköping och
arbetar som bibliotekschef i Vaggeryd. För mera information om Åsa:
https://ff.forfattarcentrum.se/forfattare/253/sa_Storck
"Jag blev så glad och hedrad när jag fick reda på att jag skulle få Snöfågelstipendiet! Skrivtid är
dyrbart och att få åka iväg en vecka och skriva i annorlunda och fin miljö kommer bli fantastiskt,
längtar redan!
Jag visste knappt vad en flanöressä var för något innan jag skrev mitt bidrag till tävlingen, så jag fick
börja med att ta reda på det. Sedan funderade jag lite och så kom jag att tänka på när min man gick
en vandring för att hitta var hans mormor och andra släktingar vuxit upp. Torp, stugor och lador var
borta, däremot fanns fina och förunderliga spår av de som bott där för länge sedan i form av
snödroppar, fruktträd och perenner. Det fick bli temat för min flanöressä,” säger Åsa Storck.
Utdelningen sker vid Författarcentrum Syds sommarmöte på Det Fria ordets hus, Växjö den 10
augusti kl. 12.15
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